Center for Sundhed og Omsorg
Helsingør Kommune
Funktionsbeskrivelse for
Klinisk Vejleder for sygeplejestuderende på Plejehjemmet Montebello
Organisatorisk placering og nærmeste samspilsrelationer.





Den kliniske vejleder referer til plejehjemslederen
Er organisatorisk indplaceret som basissygeplejerske på plejehjemmet
I uddannelsesmæssige spørgsmål referer den kliniske vejleder til
uddannelseskonsulent eller uddannelseskoordinator
Den kliniske vejleder samarbejder med uddannelseskoordinatorerne samt de
øvrige kliniske vejledere i Helsingør Kommune

Ansvarsområde.
Den kliniske vejleder har i samarbejde med uddannelseskonsulenten, plejehjemsleder og
uddannelseskoordinator for plejehjemmene ansvar for:


at den kliniske undervisning og studie- og læringsmiljøet på det godkendte kliniske
undervisningssted er i overensstemmelse med kravene i
1. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje
http://sygeplejerske.ucc.dk/uddannelsen/loveogbekendtgoerelser/

2. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
http://sygeplejerske.ucc.dk/public/dokumenter/Afdelinger/sygeplejerske/Studieordning/

3. Rammer og retningslinjer for sygeplejerskeuddannelsens kliniske del
gældende for Region Hovedstaden
http://www.phmetropol.dk/sitecore/content/sygpl+praktik/Home/Retningslinjer



de studerendes kliniske undervisningsforløb på forskellige moduler efter
uddannelsesordningen af august 2016. Antal studerende aftales med
uddannelseskoordinator og kan variere blandt andet afhængigt af de studerendes
forudsætninger samt niveau i uddannelsen.



At den kliniske undervisning foregår på et højt fagligt niveau i et udviklende studieog læringsmiljø indenfor rammerne af bekendtgørelsen og den aktuelle
modulbeskrivelse eller semesterbeskrivelse



At den kliniske undervisning og vejledning tilrettelægges og aftales i et samarbejde
med ledelse, kolleger og beboere.



At være nøgleperson for vejlederteamets udvikling og koordinering af praktikforløb
på Montebello
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Ansvarsområde.


At sikre sig viden om og indsigt i arbejdsgange og kliniske procedurer på
Montebello



At sikre sig viden om og tage medansvar for den samlede sygeplejefaglige indsats
på Montebello

Kvalifikationer og kompetencer:


Autoriseret sygeplejerske



Sundhedsfaglig diplomuddannelse svarende til minimum 1/6 af en fuld
diplomuddannelse, heraf minimum 9 ECTS point indenfor området pædagogik og
vejledning.



Har en opdateret viden om studiet til professionsbachelor i sygepleje



Er klinisk kompetent inden for almen og kompleks sygepleje i primærområdet



Har gode relationelle kompetencer og indgår professionelt i
samarbejdssammenhænge internt og tværsektorielt.



Har pædagogiske og vejledningsmæssige færdigheder praksisnært og bedside



Anvender evidensbaseret viden til udvikling af sygeplejen.



Besidder overblik til at koordinere studie- og læringsmiljøet for flere studerende på
forskellige niveauer



Er en stærk kommunikator og formidler i samarbejdet omkring de studerendes
uddannelsesforløb

Rammer for den kliniske vejledning – konkrete vejledningsseancer med den
studerende ifølge modulbeskrivelse
Den kliniske vejledning foregår i uddannelsesmiljøet i Montebellos 6 enheder i et tæt
samarbejde med vejlederteam, Montebellos ledelse og kolleger.
Funktionen varetages hovedsageligt i dagtimerne på hverdage, men deltagelse i aften- og
weekend vagter kan forekomme, når der er tale om et relevant læringsmæssigt fokus.
Ferieafvikling skal afpasses med aktiviteter omkring de sygeplejestuderende og aftales
med uddannelseskoordinator og plejehjemsleder.
Følgende er bl. a. ifølge de relevante modul- og semesterbeskrivelser indeholdt i
funktionen :
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Introduktion af studerende
Individuel studieplanlægningssamtale
Studiesamtaler, min. 3 i løbet af den kliniske undervisningsperiode
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Fastlagt studieaktivitet, incl. vejledning
Afvikling af journal club for studerende på modul 11 og 12
Deltagelse i sygeplejefagligt forum for studerende på modul 12
Intern prøve, incl. vejledning
Planlægning og afvikling af klinikdage

Der henvises i øvrigt til Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning på hjemmesiden
www.kurh.dk

Funktioner:
Den kliniske vejleder
 Tilrettelægger i samarbejde med uddannelsesenheden den kliniske undervisning
fagligt og pædagogisk


Forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og
vejledning. Inddrager ved behov andre sygeplejersker eller faggrupper i
vejledningsopgaven



Sikrer i samarbejde med uddannelsesenheden, at de studerendes evalueringer af
den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling



Fungerer som ressourceperson for de øvrige kliniske vejledere i Helsingør
Kommune

Opgaver :
Den kliniske vejleder er ansvarlig for, at der i forhold til de sygeplejestuderende:


udvælges konkrete situationer og sygeplejeforløb, der gør det muligt for de studerende
at arbejde målrettet mod opnåelse af modulets læringsudbytte gennem eksemplariske
læresituationer



skabes mulighed for en progression i læringstilbuddene til de studerende, med en
bevægelse fra det observerende og reflekterende til udøvelse af
sygeplejeinterventioner, i forhold til modulets læringsudbytte



facilliteres læreprocesser, der giver de studerende mulighed for at analysere, vurdere
og kritisk forholde sig til den sygeplejefaglige kontekst, herunder gennemfører
vejledning af de studerende før-, under og efter udøvelse af sygepleje



udvælges undervisnings- og studieformer, der understøtter de studerendes udvikling
såvel fagligt som personligt med udgangspunkt i portefolien



vejledes i studierelevant litteratur.
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i et samarbejde udarbejdes en individuel studieplan



fastholder anvendelse af logbog i medicinhåndtering



planlægges og afvikles relevante klinikdage

Den kliniske vejleder er ansvarlig for, at de sygeplejersker, som vejledningsopgaven
uddelegeres til :


har kendskab til sygeplejestudiets strukturelle opbygning



har kendskab til de studierelaterede redskaber som beskrevet i modulbeskrivelsen,
semesterbeskrivelsen og portfolio



er informeret om den studerendes niveau og aftalte fokusområder



er orienteret om det aktuelle læringsudbytte for den studerende

Den kliniske vejleder skal i forhold til uddannelsen generelt :


fungere som vejleder og eksaminator ved interne prøver



fungere som vejleder for de medarbejdere, der indgår i udvalgte læresituationer



samarbejde med uddannelseskoordinatorerne og den/de kliniske undervisere, der er
tilknyttet området og deltage i uddannelsesrelevante møder



i samarbejde med uddannelsesenheden kontinuerligt udvikle Helsingør Kommune
som uddannelsessted

Dimensionering 2016/2017
Helsingør Kommune er forpligtet til at modtage sygeplejestuderende i følgende moduler
1. modul :
10 studerende 4 gange årligt i kliniske undervisningsperioder af 1 uges varighed
6. modul :
50 studerende årligt fordelt på 4 kliniske undervisningsperioder af 10 ugers varighed.
11. modul :
8 studerende årligt fordelt på 2 kliniske undervisningsperioder af 10 ugers varighed
12. modul :
8 studerende årligt fordelt på 2 kliniske undervisningsperioder af 10 ugers varighed
Efter studieordning af august 2016:
1. semester:
11 studerende 4 gange årligt i kliniske undervisningsperioder af tre ugers varighed
2. semester.
11 studerende 2 gange årligt i kliniske undervisningsperioder af 8 ugers varighed
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